
Ką mokiniui reikia išmokti ir kuo 

gali padėti mokytojas 



• mokymo tikslų kėlimas 

• kalbos priemonių (gramatikos ir žodyno) 

mokymas 

• kalbinės veiklos gebėjimų (skaitymo, rašymo, 

klausymo, kalbėjimo, tarpusavio sąveikos) 

ugdymas 
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Mokymo tikslai 

• Mokinio poreikiai 

– Bendrauti šeimoje 

– Bendrauti su giminaičiais Lietuvoje 

– Mokytis Lietuvoje 

– ? 

• Orientavimasis į išorinius kriterijus 

– Išlaikyti  baigiamąjį egzaminą  

– Išlaikyti išorinį egzaminą (Lygių?) 

– ? 
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Ką reiškia mokėti kalbą? 

Kompetencijos  

Strategijos  Kalbinė veikla 



Kompetencijos 

• Gramatika 

• Žodynas 

• Kaip kurti (taisyklės): 

– Tekstą (rašytinį ir sakytinį) 

– Pokalbį 

– Laišką  
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Kalbinė veikla 

• Klausymas 

• Skaitymas 

• Kalbėjimas 

• Rašymas 

• Tarpusavio sąveika (sakytinė ir rašytinė) 
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Strategijos 

• Įsiminimo (Sąsajų kūrimas: grupavimas, siejimas ir pan.; 

vaizdų ir garsų pasitelkimas; Kartojimas - ir su judesiais 

ir t. t.) 

• Kognityvinės (praktikavimasis, automatizavimas, 

apmąstymas ir t. t. ) 

• Kompensavimo (spėjimas; kalbinių ribų peržengimas – 

perėjimas į kitą k.; naujų žodžių kūrimas ir t. t. ) 

• Afektinės (nerimo mažinimas, drąsinimas, emocijų 

valdymas ir t. t. ) 
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Planuojame 

• Visą mokymosi laikotarpį (10, 12, 15 ... pamokų 

kursą) 

• Pamokoje: 

– Sąsaja su ankstesnėmis pamokomis (namų darbai, 

„apšilimas“, prisiminimas) 

– Nauja medžiaga (aiški, konkreti, apibrėžta, glaustai 

pateikiama) 

– Mokinių veikla (įtvirtinimas, praktikavimasis) 

– Pamatuojamas rezultatas (parašė, padarė, pasakė...) 
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Kas gali padėti? 

• Kalbų mokėjimo lygių aprašai (A1, A2 ir B1) (ŠMM 

svetainėje) 

• Pateikiamos temos, situacijos, apibūdinami 

gebėjimai, pateikiamas žodynas, komunikacinės 

intencijos ir raiškos pavyzdžių, gramatika. 

• Telieka atsirinkti 
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Tema Situacijos Komuni-

kacinės 

intencijos 

Grama-

tika 

Žodynas Kalbinė 

veikla 

(kalb., klaus., 

raš., skait.) 

Asmens 

tapatybė 

Prisista-

tyti 

Susipa-

žinti 

Paklausti 

/suteikti 

info. 

Esamasis 

laikas 

V.,  K. 

 

Profe-

sijos 

Šalys 

Miestai 

Tekstai? 

Pokal-

biai? 

? ? ? ? ? ? 



• Atsirenkame temas ir situacijas (konkretu ir 

apibrėžta) 

• Išskiriame svarbiausias komunikacines intencijas 

• Mokome tokios kalbinės raiškos, kokios reikia tų 

intencijų raiškai (tariamosios nuosakos, galininko, 

bendravimo frazių, tekstų kūrimo elementų ir pan.) 

(Nepadauginame!) 

• Renkamės tekstus, kurių reikia šiai situacijai (žr. 

aprašų pradžioje) 
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Pavyzdys (B1) 

• Tema Miestas 

• Bendravimo situacija: draugai planuoja dieną 

Šiauliuose – sutaria, kokius muziejus lankys 

• Komunikacinės intencijos: 

– Pasiteirauti informacijos ir ją suteikti ( pasakyti 

adresą, darbo laiką, kas kur yra ir pan.) 

– Pasakyti nuomonę ir jos paklausti 

– Pritarti ar nepritarti 

–  Įsiterpti į pokalbį  

2017-01-15 



• Kalbinė raiška 

– Gramatika:  vietos prielinksniai (į, iki, prie, už), laiko 

galininkas (pirmadienį...) 

– Žodynas (susiplanuojame remdamiesi tekstais) 

– Bendravimo frazės (man atrodo... , siūlyčiau... , mano 

nuomone..., pritariu  
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• Kalbinė raiška 

– Gramatika:  vietos prielinksniai (į, iki, prie, už), laiko 

galininkas (pirmadienį...) 

– Žodynas (susiplanuojame remdamiesi tekstais) 

– Bendravimo frazės (man atrodo... , siūlyčiau... , mano 

nuomone..., pritariu kam...; išskaičiavimas: pirma,.. 

Paskui, ... Vėliau /po to..., pagaliau / galiausiai...) 
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• Kalbinė veikla: 

– Klausome ir žiūrime vaizdo įrašą, 

– Skaitome 4 tekstus (skirtingus grupelėmis), 

– Tariamės dėl bendro rezultato, 

– Surašome veiklos planą  
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Pamokos pavyzdys 

• Namų darbai ir pasakoma, ko mokysimės 

(pasivaikščiosime po vieną Lietuvos miestą – 

Šiaulius). Kas ką apie jį žino? Vaizdo įrašas – ar 

sudomino? 
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• Pamokoma, kaip pasakyti, kas kur yra (vietos 

prielinksniai ir vietininkas). 

• Mokiniai skaito savo muziejų aprašymus (skirtingus) 

ir pabraukia, kaip pasakoma vieta – ir 1-2 pratimai. 

• Pasakoja apie savo muziejus (kur jie yra ir kas juose 

yra) 

• Pamokoma nuomonės raiškos ir išskaičiavimo 

frazių – ir 1-2 pratimai.  

2017-01-15 



Užduoties formulavimas 

 

• Sąlyga: esame Šiauliuose, Turnė viešbutyje Rokiškio g. 

8A. Visi turime po miesto žemėlapį, kur pažymėtas tas 

viešbutis. Mokiniai turi skirtingų muziejų aprašymus.  

• Užduotis: Reikia suplanuoti bent dviejų jų aplankymą 

ir pasivaikščiojimą po miestą. 

• Nurodoma, kaip dirbama ir kas turi būti 

padaryta 
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Rezultatas 

• Surašytas bendras planas (gali būti kelių grupelių) 

• Mokiniai pasakoja savo planą vartodami frazes 

• Namų darbai: 

– Skaityti: platesnis tekstas apie kokią nors vietovę 

(jame galbūt pabraukti., kaip nurodoma vieta – ar 

linksniu, ar linksniu su prielinksniu...) 

– Rašyti:  pasakojimą apie kokią vietovę Lietuvoje 

(medžiaga – iš interneto) pagal planelį. 

– Kitos pamokos pradžioje – papasakoti ir išrinkti 

įdomiausią pasakojimą. 
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